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RESUMO 

A babosa é uma planta de origem africana, usada para fins medicinais há milênios, 

principalmente devido às suas propriedades cicatrizante e hidratante. O trabalho tem por 

objetivo avaliar o conhecimento e o uso da babosa para fins terapêuticos, por acadêmicos de 

uma Instituição de Ensino Superior do município de Maringá.  A pesquisa possuiu caráter 

exploratório e descritivo, na qual para a amostra partiu-se de um total de 929 estudantes 

matriculados em três cursos distintos, sendo um de cada área das Ciências (Biológicas e da 

Saúde, Exatas e Humanas). Após o cálculo amostral, obteve-se uma amostra de 273 

estudantes que foram divididos proporcionalmente entre os cursos. A coleta de dados foi 

realizada em uma Instituição de Ensino Superior privada da cidade de Maringá-PR, no 

período entre julho e agosto. Os entrevistados foram abordados por meio de um questionário, 

baseado no questionário de OLIVEIRA, MACHADO e RODRIGUES, (2014). 

Primeiramente, os dados foram agrupados e submetidos por análise estatística descritiva para 

a obtenção de gráficos e tabelas de frequência, posteriormente foram realizadas as análises no 

software R versão 3.3.1, (R Development Core Team, 2016). Com os resultados, foi possível 

perceber que não há associação significativa entre o uso e o conhecimento da babosa com a 

área acadêmica, sendo preocupante a ausência de compreensão quanto aos malefícios e efeitos 

adversos até mesmo por parte dos estudantes inseridos na área Biológicas e da Saúde. 

Conclui-se que há uma carência de conhecimento acerca do assunto, sendo necessária à sua 

inserção durante a formação acadêmica.   

 

Palavras-chave:Aloe vera; Estudantes; Plantas medicinais. 
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EVALUATION OF THE PERCEPTION AND USE OF ALOE VERA FOR 

THERAPEUTIC PURPOSES, FOR ACADEMICS OF AN INSTITUTION OF HIGH 

EDUCATION IN MARINGÁ, PR 

ABSTRACT 

Aloe Vera is a plant of African origin, used for medicinal purposes throught centuries, mostly 

due to its healing and moisturizing properties. This research aims to evaluate the knowledge 

and the uses of Aloe Vera for academics from an institution of high education in the county of 

Maringá. The research has exploratory and descriptive character, in which participants came 

to a total of 929 students enrolled in three distinct courses, of which one of each field of the 

Sciences (biological and health, human and exact). After the sample calculation, a sample of 

273 students were obtained and divided proportionally between the courses. Data collection 

was carried out in a private institution of higher education in the city of Maringá-PR, during 

the period between July and August. The respondents were approached by means of a 

questionnaire, based on the questionnaire of OLIVEIRA, MACHADO and RODRIGUES, 

(2014). First, the data was grouped and submitted for analysis descriptive statistics to obtain 

charts and tables of frequency, later analyses were performed in the software R version 3.3.1, 

(R Development Core Team, 2016). With the results, it was possible to realize that there is no 

significant association between the use and knowledge of Aloe Vera with the academic area, 

being worrysome the lack of understanding about the harms and adverse effects even on the 

part of the students in the biological and health field. Thus, it is concluded that there is a lack 

of knowledge about the subject, and it is necessary to insert it during the academic Formation. 

  

Keyword: Aloe vera; Students; Medicinal plants. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O uso terapêutico das plantas medicinais na saúde humana existe desde os primórdios, 

com o propósito de se obter alívio e até cura para algumas enfermidades, sendo este um dos 

motivos para a abundância de plantas medicinais, e a existência de estudos acerca delas até 

hoje (TORO et al., 2018). 

A babosa, conhecida como Aloé, é uma planta medicinal de vasto interesse devido as 

suas propriedades e atividades biológicas (CABELLO RUIZ et al., 2015).  Originária da 

África, com finalidades medicinais e cosméticas, pertence à família das Liliáceas e do gênero 

Aloe, no qual faz parte mais de 300 espécies, muitas delas utilizadas em inúmeros países, até 

mesmo no Brasil (BELEN RUIZ et al., 2014). 

Das diversas espécies existentes as mais citadas são: Aloesocotrina, Aloearborescens, 

Aloechinensis, Aloeferox e Aloe vera. As indústrias, como a farmacêutica e de fitoterápicos, 

têm seus investimentos principalmente voltados para a Aloe vera, que por crescer fartamente 

na ilha dos Barbados, pode ser designada como Aloe barbadenses. As espécies 

Aloearborescens Miller e Aloebarbadensis Miller são as mais consumidas pela população, 

denotando ampla relevância medicinal (BACH e LOPES, 2006; BERTI, PACHECO e 

ROCHA, 2015). 

A “planta da imortalidade”, intitulada assim no Egito antigo, possui relatos de ter sido 

usada por Cleópatra para tratamento de pele e de cabelo. Algumas passagens presentes na 

Bíblia, segundo alguns historiadores, não se tratam do gênero Aloe, mas de outras plantas, a 

Excoecariaagalocha L. ou da Aquillariaagalocha L. (TESKE e TRENTINI, 1997).  

A babosa pode atingir cerca de 1 m de altura, apresentado folhas verdes, lisas, 

dentadas e carnosas, tem flores amarelo-esverdeadas, reunidas em cachos, e pequenos frutos 

capsulares com sementes (CORRÊA, BATISTA e QUINTAS, 2003). 

Num período de quatro a cinco anos a Aloe vera alcança a maturidade e suas folhas 

podem ser divididas em duas partes. Da mais externa, ao cortar suas folhas, se obtém um 

suco, que ao ser concentrado e seco recebe a denominação de Aloé, o qual apresenta odor 

forte, cor marrom escura e possui sabor amargo. É composto principalmente por derivados 

antracênicos sendo as aloínas (barbaloína e isobarbaloína) os mais conhecidos (ATHERTON, 

1997; FREITAS et al., 2014.) 
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Mais internamente é composta por um tecido com aparência de gel, viscoso e incolor, 

nomeado mucilagem de Aloe Vera. Possui 98% de água e os outros 2% são relativos aos 

compostos ativos, existindo mais de 75, entre eles aloeemodina, flavonoides, saponinas, 

esteroides, aminoácidos, sais minerais e vitaminas. A planta caracteristicamente cresce em 

clima seco e quente e os níveis de compostos bioativos alteram-se conforme as espécies e o 

clima. (PARENTE et al., 2013). 

São amplos os usos terapêuticos, antibiótico, adstringente, coagulante, inibidora da 

dor, estimulante da regeneração dos tecidos e da proliferação das células. Além disso, devido 

sua propriedade hidratante até mesmo a indústria cosmética e de higiene pessoal, incorpora 

em suas formulações de creme, xampu e sabonetes o gel de Aloe Vera L. A inclusão do gel 

em cremes de barbear em alguns países, se deve também a característica cicatrizante em 

possíveis cortes (FREITAS et al., 2014). 

Na cicatrização a Aloe vera exerce importante papel, já que consegue levar mais 

oxigênio ao tecido quando usada topicamente, aumentando a vascularização e o colágeno, 

assim ocorre a desinflamação, multiplicação de células e o epitélio é remodelado. A sua 

atividade antioxidante se deve a presença de compostos fenólicos e vitaminas que inativam os 

radicais livres, prevenindo doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e até o 

envelhecimento (RAMOS e PIMENTEL, 2011). 

Ao verificar problemas associados à sua toxicidade, há informações de hepatite aguda 

e em alguns casos sintomas como, cólicas, náuseas e diarreia com o consumo de preparações 

orais (FREITAS et al, 2014). 

Ao associá-la com outros tratamentos, é necessária precaução, visto que a babosa é 

uma planta catártica, denotando uma evacuação intestinal mais rápida, acarretando em 

hipercalemia. Outras situações que podem ocorrer são a dermatite de contato, púrpura e 

insuficiência renal (BARETTA et. al., 2009). 

Mesmo que o uso de plantas medicinais ainda esteja presente nos dias atuais, devido a 

passagem de conhecimento que ocorre e ocorreu entre as gerações, é notório que informações 

como, qual planta e o porquê de utilizá-la para tratar determinada enfermidade, estão ficando 

defasadas entre os mais jovens, fazendo com que o uso fique mais restrito a uma população 

idosa. Dessa forma, a análise do perfil dos estudantes no que diz respeito aos seus 

conhecimentos e limitações sobre a babosa, é importante para que se entenda a influência que 

os cursos superiores exercem no conhecimento, no uso e na percepção dos benefícios e 

malefícios da babosa.   
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Assim, o presente estudo tem por objetivo geral avaliar o conhecimento e o uso da 

babosa por acadêmicos de uma Instituição de Ensino Superior do município de Maringá-PR, 

para que a partir destes resultados seja possível contribuir com o ensino, a pesquisa e 

promoção de saúde, possibilitando discussões e reflexões sobre o uso consciente da babosa, 

bem como de outras plantas medicinais, utilizando-as como ferramenta positiva na vida da 

população em geral, diminuindo os riscos e aumentando a confiabilidade das práticas culturais 

passadas de geração em geração. 

 

 

2 MATERIAS E METÓDOS 

2.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, que visa descrever e explorar as 

características da população de universitários na cidade de Maringá, localizada na Região 

Noroeste do Estado do Paraná. Além disto, a pesquisa quanto a sua abordagem se enquadra 

como quantitativa. 

2.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO E AMOSTRA 

A população de estudo foi composta por universitários de uma instituição de ensino 

superior privada. Foram incluídos acadêmicos ingressantes e concluintes, maiores de 18 anos, 

ambos os sexos, que frequentassem um dos três cursos selecionados aleatoriamente para a 

pesquisa. Cada curso sendo de uma área distinta das Ciências. Na área de Ciências Biológicas 

e da Saúde o curso escolhido foi a Biomedicina, nas Ciências Exatas, a Agronomia e na 

Ciências Humanas, o de Ciências Contábeis. 

Para determinação da amostra, partiu-se de um total de 929 estudantes matriculados 

nos três cursos mensionados. Com o auxílio do ambiente estatístico R (R Development Core 

Team, 2016), versão 3.3.1, calculou-se uma amostra de 274 acadêmicos, considerando um 

erro amostral de 5%. Dividiu-se o total entre os três cursos proporcionalmente, o que resultou 

em 137 acadêmicos de Agronomia, 82 de Biomedicina e 55 de Ciências Contábeis. 

A coleta de dados foi desenvolvida no período de julho a agosto. Antes do início das 

atividades, todos os procedimentos necessários foram explicados aos entrevistados que ao 

concordarem, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

participaram da entrevista com preenchimento individual de um questionário estruturado. 
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2.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Utilizou-se um questionário (ANEXO IV) baseado no questionário de Oliveira e 

colaboradores (OLIVEIRA, MACHADO E RODRIGUES, 2014), (ANEXO V) que foi 

adaptado para ir ao encontro do objetivo de estudo. O questionário é composto por 18 

questões fechadas, contemplando questões referentes a dados sociodemográficos, além de 

questões que abordaram o grau de conhecimento e uso da babosa. 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

A princípio, foi realizada uma análise descritiva dos resultados para a obtenção de 

gráficos e tabelas de frequência, com o intuito de caracterizar as respostas dos entrevistados. 

Para descrição dos resultados foram utilizadas a frequência absoluta (𝑛𝑖), dada pelo número 

de vezes em que uma determinada variável assume um determinado valor/categoria em 

questão, e a porcentagem para as variáveis categóricas (𝑝𝑖) que é o resultado da razão entre a 

frequência absoluta e o tamanho da amostra, multiplicado por 100, isto é, 100. 𝑛𝑖𝑛%.  

Com a finalidade de avaliar a associação entre o curso e o conhecimento e uso de 

plantas medicinais pelos indivíduos, utilizou-se o teste qui-quadrado para as questões que 

admitiam apenas uma resposta, já para as questões que admitiam múltiplas respostas, aplicou-

se o teste qui-quadrado com ajuste de segunda ordem de Rao-Scott. 

 O nível de significância foi fixado em 5% e todas análises foram realizadas com o 

auxílio do ambiente estatístico R (R Development Core Team, 2016), versão 3.3.1. 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, do 

Centro Universitário de Maringá (CEP-UniCesumar), parecer nº 2.657.260. 

 

 

3 RESULTADOS 

Foram entrevistados 274 estudantes, destes 36,86% dos indivíduos responderam ser do 

gênero feminino e 63,14%, a maioria, masculino. Ao se analisar as distribuições dos gêneros 

conforme os cursos, é visível que a grande maioria dos estudantes de Agronomia são homens 

(88,32%), enquanto que em Biomedicina a maioria é do sexo feminino (73,17%) e em 

Ciências Contábeis existe um pouco mais de equilíbrio, sendo que 54,55% desses estudantes 

responderam ser do sexo masculino.  
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No que se refere à idade, nota-se que a faixa etária dos participantes da pesquisa mais 

frequente é de 18 a 28 anos (92,34%) e esse comportamento é similar nos 3 cursos. 

Em relação ao uso de babosa, se vê que entre os estudantes de Agronomia, existem mais 

indivíduos que responderam que não usam ou que não usaram mais a babosa (51,1% no total) 

do que sujeitos que assinalaram usar a babosa ou usar às vezes (49,9% no total). Por outro 

lado, nos outros dois cursos o cenário é inverso, sendo que em Biomedicina 58,54% dos 

respondentes usam babosa ou usam às vezes e essas mesmas respostas representam 56,36% 

dos estudantes de Ciências Contábeis que participaram da pesquisa. Entretanto, tais diferenças 

entre os cursos não são tão expressivas, uma vez que não foi identificada uma associação 

significativa entre o uso da babosa e o curso (valor p de 0,249), de acordo com os resultados 

do teste qui-quadrado. É possível verificar o exposto, graficamente, pela Figura 1. 

Figura 1 – Distribuição frequências das respostas à questão referente ao uso da babosa, dadas 

pelos participantes da pesquisa. 

 

 

Figura 2 – Distribuição frequências das respostas à questão referente a opinião sobre a 

babosa, dadas pelos participantes da pesquisa. 
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A partir da Figura 2, nota-se que nos três cursos pesquisados a maioria respondeu que 

a babosa não faz mal por ser natural, sendo que essa resposta teve representatividade de 

59,52% dos indivíduos que cursam Agronomia, 56,58% dos que cursam Biomedicina e 70% 

dos que cursam Ciências Contábeis. Destaca-se também que 34,92%, 23,68% e 26% dos 

respondentes opinaram que a babosa faz menos mal que um medicamento convencional, 

sendo essas porcentagens relativas aos cursos de Agronomia, Biomedicina e Ciências 

Contábeis, respectivamente. Além disso, apenas 1 indivíduo do grupo de estudantes de 

Agronomia, representado 0,79% deles, respondeu que a babosa pode fazer mais mal que um 

medicamento convencional, enquanto que nos outros grupos não houve observações dessa 

resposta. Avaliando a associação entre a opinião dos estudantes em relação a babosa e o curso 

que realizam, observa-se que a mesma foi significativa (valor p de 0,007). 

 

Tabela 1 – Distribuição frequências das respostas à questão, dadas pelos participantes da 

pesquisa que não usaram ou não usam mais babosa. 

Questão 

Curso Teste 

Agronomia Biomedicina C. Contábeis 
Valor p 

N % n % n % 

Se não usou ou não usa mais 

a babosa, assinale o 

motivo:* 

         0,133 

  Nunca precisei 39 55,71% 17 50,00% 8 33,33%  

  Não tenho conhecimentos 

dos usos terapêuticos e 

estéticos da planta 

27 38,57% 15 44,12% 16 66,67%  

  Não uso plantas medicinais 5 7,14% 3 8,82% 0 0,00%   

 

* A questão admite mais de uma resposta, sendo que a correção de segunda ordem de Rao-Scott foi aplicada ao 

teste qui-quadrado. 

 

Para os estudantes que apontaram que nunca usaram, ou que não usam mais a babosa, 

foi questionado por quais motivos não utilizam, sendo que é possível perceber na Tabela 1 

que entre os estudantes de agronomia e biomedicina, pouco mais da metade nunca precisou da 

planta, enquanto que dois terços dos estudantes de ciências contábeis responderam não ter 

conhecimento dos usos terapêuticos e estéticos da babosa. A associação entre os motivos para 

o não uso da babosa e o curso não foi considerada significativa (valor p de 0,133), de acordo 

com os resultados do teste qui-quadrado com correção de Rao-Scott. 
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Para os 160 estudantes que apontaram que utilizam a babosa ou já utilizaram e não 

utilizaram mais, foram aplicadas uma série de questões, cuja distribuição de frequências das 

respostas é apresentada na Tabela 2. Nota-se que na maior parte dos casos, foram familiares 

que recomendaram o uso da babosa para os estudantes, sobretudo entre os que cursam 

Agronomia, para os quais mais de 90% recebeu tal indicação. De acordo com os resultados do 

teste qui-quadrado com correção de Rao-Scott, não há associação significativa entre a pessoa 

que indicou o uso da babosa e o curso dos alunos (valor p de 0,090), sendo fixado o nível de 

significância em 5%. 

A busca por informação sobre a babosa com profissional da saúde não apresentou 

associação significativa com o curso dos entrevistados (valor p de 0,537), assim como o relato 

do uso da planta para o médico (valor p de 0,700) e o conhecimento de efeitos adversos da 

planta (valor p de 0,408), sendo que independentemente da área, a grande maioria não 

procurou por informações, não informou o médico sobre o uso e não conhece efeitos 

adversos. Já o local, no qual os alunos adquirem a planta mostrou-se significativamente 

associado com a área de estudo (valor p de 0,044), sendo que o local mais frequentemente 

citado pelos alunos de agronomia e biomedicina é o quintal de casa, ao passo que entre os 

graduandos de ciências contábeis, “com vizinhos, amigos ou familiares” foi a opção de 

resposta mais frequente. 

Observa-se que 90,41% dos estudantes de agronomia perceberam uma melhora nos 

sintomas após o uso da planta, enquanto que tal porcentagem cai para 66,67% e 72,73% entre 

aqueles que cursam Biomedicina e Ciências Contábeis, respectivamente, tanto que a 

associação entre tal percepção e o curso foi significativa (valor p de 0,006) de acordo com o 

teste qui-quadrado. A opção mais frequentemente citada pelos entrevistados quando 

questionados a respeito das atividades para as quais utilizam a babosa, foi a cicatrizante para 

os graduandos de Agronomia (67,12%) e Ciências Contábeis (60,61%), e a hidratante para os 

graduandos de Biomedicina (79,63%), verificando-se evidências amostrais de associação 

significativa entre a atividade e o curso pelo teste qui-quadrado (valor p de 0,004). 

Tanto a frequência de utilização da planta, como a forma em que se faz o uso e a parte 

da planta utilizada não se associam significativamente com o curso dos alunos (valores p de 

0,572; 0,269 e 0,373, respectivamente), uma vez que a maior parte deles usa raramente, de 

modo externo e utiliza o gel da babosa. Da mesma forma, a quantidade não apresenta 

associação significativa com o curso (valor p de 0,199), embora pouco mais da metade dos 

entrevistados de agronomia tenha apontado que utiliza menos que uma folha, enquanto que 
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37,04% e 45,45% dos alunos de Biomedicina e Ciências Contábeis, respectivamente, tenham 

apontado tal opção. 

 Por fim, nota-se que sobretudo entre os estudantes de agronomia e biomedicina, a 

forma de preparo da babosa mais comum é in natura, entretanto a associação entre a forma de 

preparo e o curso não foi considerada significativa (valor p de 0,085), ao nível de 5% de 

significância. 
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Questão 

Curso Teste 

Agronomia Biomedicina C. Contábeis Valor p 

n % n % n %  

Quem te recomendou usar a 

babosa?* 
            0,090 

  Amigos/vizinhos 6 8,22% 8 14,81% 11 33,33%  

  Familiares 66 90,41% 45 83,33% 22 66,67%  

  Médico 1 1,37% 1 1,85% 1 3,03%  

  Enfermeiro 1 1,37% 0 0,00% 1 3,03%  

  Farmacêutico 2 2,74% 0 0,00% 1 3,03%  

  Meios de comunicação 

(televisão, jornais, revista, 

internet) 

4 5,48% 5 9,26% 5 15,15%  

  Outro 1 1,37% 2 3,70% 0 0,00%  

Você se informa sobre a 

babosa com algum 

profissional de saúde antes 

de usá-la? 

         0,537 

  Sim 1 1,37% 3 5,56% 2 6,06%  

  Às vezes 5 6,85% 6 11,11% 2 6,06%  

  Não 66 90,41% 45 83,33% 29 87,88%  

Onde você adquire a babosa 

que usa?* 
         0,044 

  Com vizinhos, amigos ou 

familiares 
24 32,88% 23 42,59% 22 66,67%  

  No quintal de casa 43 58,90% 30 55,56% 9 27,27%  

  No supermercado, mercados 

ou feiras 
3 4,11% 3 5,56% 2 6,06%  

  Em lojas de produtos 

naturais 
1 1,37% 2 3,70% 0 0,00%  

  Em farmácias 1 1,37% 2 3,70% 0 0,00%  

  Outros 3 4,11% 1 1,85% 1 3,03%  

O que notou após o uso?          0,006 

  Uma melhora nos sintomas 66 90,41% 36 66,67% 24 72,73%  

  Não notei diferença 

nenhuma 
5 6,85% 16 29,63% 9 27,27%  

  Os sintomas pioraram 0 0,00% 1 1,85% 0 0,00%  

Você informa seu médico 

quando usa a babosa? 
         0,700 

  Sim 7 9,59% 2 3,70% 3 9,09%  

  Às vezes 4 5,48% 4 7,41% 3 9,09%  

  Não 60 82,19% 48 88,89% 27 81,82%  

Você conhece algum efeito 

adverso da babosa? 
         0,408 

  Sim 3 4,11% 3 5,56% 0 0,00%  

  Não 68 93,15% 51 94,44% 33 100,00%  

Por que você usa ou já usou 

a babosa?* 
         0,004 

  Atividade cicatrizante 49 67,12% 24 44,44% 20 60,61%  

  Atividade anti-inflamatória 11 15,07% 10 18,52% 8 24,24%  

  Atividade antineoplástica 0 0,00% 1 1,85% 0 0,00%  
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* A questão admite mais de uma resposta, sendo que a correção de segunda ordem de Rao-Scott foi aplicada ao 

teste qui-quadrado. 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira-INEP, colhidos no censo da Educação Superior de 2016, 57% dos 

matriculados em redes de ensino superior pertenciam ao sexo feminino, e 43% ao sexo 

masculino. No presente estudo, a maioria dos entrevistados (63,14%) foram do sexo 

masculino, particularmente devido ao curso de Agronomia, pois entre os outros dois, esse é o 

que possui maior número de matriculados, sendo a maioria do sexo masculino. Quanto a 

idade, era esperado a prevalência da faixa etária de 18 a 28 anos (92,34%), indo ao encontro 

do objetivo proposto nesta pesquisa. 

O fato de não haver nenhuma associação significativa, entre o uso da babosa e o curso, 

mostra que não há influência da área das ciências em que os alunos estão inseridos quanto ao 

uso de plantas medicinais.  

Conforme os dados obtidos, é preocupante o fato de a maioria dos estudantes ainda 

acreditarem no mito "natural não faz mal", sendo coincidente com o dado encontrado em um 

trabalho feito no estado de Goiás (OLIVEIRA, MACHADO E RODRIGUES, 2014).  Essa 

preocupação se deve principalmente por já existir estudos demonstrando a toxicidade da 

babosa em elevadas concentrações, acarretando em problemas hepáticos e intestinais 

(FREITAS BLANCO e RODRIGUES, 2014). Por outro lado, foi observado significância ao 

associar a opinião dos estudantes em relação a babosa e o curso que realizam, sendo os 

estudantes da área da Ciências Biológicas e da Saúde, com menor percentual (56,58%), 

demonstrando assim a influência da área quanto ao conhecimento de malefícios advindos do 

consumo de plantas naturais. 

Quanto ao não uso da babosa como planta medicinal, percebe-se uma falta de 

necessidade do uso e até mesmo compreensão em relação aos seus efeitos terapêuticos, 

corroborando com o conceito de que a população mais idosa é que possui sabedoria desse 

assunto, podendo assim no futuro acarretar em perca de interesse nos saberes populares e 

naturais por parte das novas gerações (LOPES et al., 2015). 

Constatou-se, que em todos os cursos a recomendação do uso da babosa partia de 

familiares, reforçando a ideia de que esse conhecimento é passado de geração em geração. Em 
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relação ao local onde é adquirida, frequentemente citado pelos alunos de agronomia e 

biomedicina é o quintal de casa, convergindo com diversos outros estudos (CORTEZ et al., 

1999; MENDONÇA FILHO e MENEZES, 2003; VEIGA JUNIOR, 2008; BRASILEIRO et 

al., 2008) ao passo que entre os graduandos de Ciências Contábeis, “com vizinhos, amigos ou 

familiares” foi a opção de resposta mais frequente. 

 Segundo, Brasileiro (2008), em seu estudo feito em Governador Valadares-MG, 

encontrou que dos 2454 entrevistados, 1396 obtinham as espécies medicinais em suas 

próprias plantações. De maneira semelhante, Veiga (2008), constatou que 76,1% dos 

entrevistados, moradores da Região Serrana e Centro-Norte do Estado Rio de Janeiro, 

adquiriam as plantas na própria casa. 

Observou-se que a maior partedos entrevistados não procurou por informações, não 

informou o médico sobre o uso e não conhece os efeitos adversos. É visível, a carência de 

discernimento que a população possui perante a isso, sendo necessário a ampliação dos meios 

de notificação de casos de efeitos adversos, associações de plantas com medicamentos, 

treinamento do pessoal que trabalha na área da saúde, criação de códigos para classificação 

quanto aos riscos das plantas medicinais, formando assim um vínculo entre população, 

agentes da saúde e governo (SILVEIRA, BANDEIRA E ARRAIS, 2008). 

Quando questionados para qual fim utilizam a planta, a atividade cicatrizante foi a 

mais escolhida pelos graduandos de Agronomia (67,12%), sendo também os que relataram ter 

maior resultado quanto à melhora dos sintomas (90,41%). Já para  Ciências Contábeis 

(60,61%), e a biomedicina (79,63%) foi a atividade hidratante. Em um estudo feito em 

Petrolina- PE por Nascimento Júnior e colaboradores (2016) com os profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família sobre o uso de plantas medicinais, quando indagados sobre 

indicação terapêutica da babosa, também citaram a atividade cicatrizante e hidratante, 

revelando semelhanças nos trabalhos conforme as indicações terapêuticas. 

No que diz respeito as últimas questões presentes no questionário, não foram vistos 

critérios associativos entre o curso e a frequência de utilização da planta, como a forma em 

que se faz o uso e a parte da planta, a quantidade e a forma de preparo. A maioria relatou usar 

menos de uma folha, além disso, usam o gel da babosa in natura, e de forma externa, 

evidenciando, portanto, baixos riscos de intoxicação, logo que a sua ação nefrotóxica e 

hapatotóxica pode acontecer quando usada internamente, ingerida via oral (SILVEIRA, 

BANDEIRA E ARRAIS, 2008). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, foi possível concluir que mesmo uma população que está inserida em 

ambiente acadêmico, em meio a grande difusão de conhecimentos, não possui clareza em 

relação ao uso e os efeitos terapêuticos e adversos da babosa. É visível a presença de lacunas 

na compreensão dos perigos que a babosa e outras plantas medicinais possam causar. A 

carência de informações presente, até mesmo no curso de Biomedicina que está inserido na 

área das Biológicas e da Saúde, é preocupante. A maior parte dos entrevistados acredita que 

produtos de origem natural, não fazem mal, demonstrando assim a necessidade da 

contemplação do assunto na matriz curricular durante a formação acadêmica. Além disso, a 

maioria não busca informações ou opinião médica para fazer o uso, sendo necessário 

aumentar os incentivos para programas de plantas medicinais no sistema público e privado, 

visando dessa forma a promoção da saúde e do bem-estar da população em geral.   
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ANEXO I- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO 
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ANEXO II- FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO 
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ANEXO III -ACEITE COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO ADAPTADO 

 



 
 

ANEXO V- QUESTIONÁRIO 

 


